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INFORMACE OBČANŮM
Nové obecně závazné vyhlášky Města Velké Hamry
Zastupitelstvo města Velké Hamry schválilo na svém zasedání dne 15. 12. 2011 dvě nové obecně
závazné vyhlášky. Vyhlášky byly řádně vyvěšeny na úřední desce a jsou účinné od 1.1.2012. Pro
vaši lepší informovanost dále uvádíme úplná znění obou schválených vyhlášek.
Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2011,
k ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a regulaci užívání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo města Velké Hamry se na svém zasedání dne 15. 12. 2011 usnesením č. A15/9/11
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující k
ochraně před hlukem v době nočního klidu, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání
zábavní pyrotechniky, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, vytváření
estetického vzhledu města a zajištění vhodných životních podmínek bez nadměrného stresujícího
hluku pro zvířata.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými
škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku jako veřejném statku,
jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném městem jako územním samosprávným
celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a)
rušení nočního klidu,
b)
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
c)
užívání a provozování zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických
efektů a odpalování ohňostrojů.
Čl. 3
Omezení činnosti
(1) Noční klid ve dnech pátek, sobota a dnech předcházejících státem uznaným dnům
pracovního klidu je časový úsek od 24.00 hod. do 8.00 hod. následujícího dne. V ostatních
dnech je noční klid časový úsek od 22.00 hod. do 6.00 hod. následujícího dne1. V této době
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např.:
1 Tj. v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek je noční klid vždy od 0.00 do 6.00 a od 22.00 do 24.00. V pátek a v den
předcházející státem uznanému dni pracovního klidu je noční klid od 0.00 do 6.00, v sobotu je noční klid od 0.00 do
8.00, v neděli a ve státem uznaném dni pracovního klidu je noční klid od 0.00 do 8.00 a od 22.00 do 24.00.
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a)
b)

c)
d)

zamezit vzniku a šíření hluku při provozu zařízení, zejména zamezit tzv.
technickému hluku, jehož původcem jsou stroje a další obdobná zařízení,
zamezit hluku z tzv. náhodných zdrojů, kterými jsou zejména hudební produkce a
hlasové projevy lidí (živé i reprodukované) tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné
osoby. Hlučnost projevu musí být omezena na míru přiměřenou místu produkce
takového projevu,
omezit živou a reprodukovanou hudbu či verbální projevy tak, aby nebyly rušeny
nezúčastněné osoby postupujícím a nebo přímým hlukem,
zdržet se užívání zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a pořádání
ohňostrojů.

(2)

Každý je povinen zdržet se o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 11.00 do 15.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

(3)

Činnosti uvedené v čl. 2 písm. c) je zakázáno vykonávat na veřejných prostranstvích 2
nacházejících se na vyznačených pozemkových parcelách, které jsou graficky znázorněny v
příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 4
Výjimky
(1)

Rada města může svým usnesením udělit výjimku, kromě čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

(2)

Výjimka se uděluje zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních,
společenských a sportovních akcí.

(3)

Výjimka z omezení v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky platí v noci z 31.12. na 1.1. každého
roku, kdy noční klid je časový úsek od 2.00 hod. do 8.00 hod.

(4)

Výjimka z omezení v čl. 3 odst. 2 této vyhlášky platí na používání strojů a zařízení určených
k odklízení sněhu (sněžné frézy).

(5)

Výjimka z omezení v čl. 3 odst. 3 této vyhlášky platí dne 31.12., 1.1. a 30.4. daného
roku. V těchto dnech neplatí omezení činností uvedených v čl. 2 písm. c).
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2012.

Zdeněk Vedral
místostarosta

Ing. Jaroslav Najman
starosta

2Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (např. stadion,
dětské hřiště, sídliště apod.)
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Obecně závazná vyhláška č. PP/03/2011,
o úplném zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce
Zastupitelstvo města Velké Hamry se na svém zasedání dne 15. 12. 2011 usnesením č. A16/9/11
usneslo vydat na základě §50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 300/2011 Sb. (dále jen „zákon o loteriích“), a
v souladu s §10 písm. d), §35 a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení zákazu
Provozování sázkových her podle §2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her
podle §2 písm. j) a §50 odst. 3 zákona o loteriích je zakázáno na celém území města Velké Hamry.
Čl. 2
Přechodná ustanovení
Sázkové hry uvedené v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky, jejichž provozování bylo povoleno
přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území města Velké
Hamry nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2012.

Zdeněk Vedral
místostarosta

Ing. Jaroslav Najman
starosta

Pasport místních komunikací a dopravních značek

Město Velké Hamry oznámilo veřejnou vyhláškou zahájení správního řízení ve věci aktualizace
pozemních komunikací do kategorie místní komunikace. Jedná se o úpravy, aktualizaci a následnou
digitalizaci pasportu místních komunikací ve Velkých Hamrech. Současně s touto změnou se
připravuje i pasport dopravního značení, který by měl komplexně řešit osázení místních
komunikací, křižovatek a parkovišť ve Velkých Hamrech dopravními značkami. Značky podle
schváleného pasportu budou postupně umisťovány v pořadí důležitosti a podle finančních možností
města. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na paní Fajfrovou, tel. 483 369 824.
Ing. Martina Vacková
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Výměna oken ve zdravotním středisku
V letošním roce se vymění většina oken v budově zdravotního střediska ve Velkých Hamrech. Na
financování výměny oken se budou dočasně podílet praktická lékařka a nájemníci bytu v tomto
objektu. V praxi to znamená, že výměnu oken v pronajatých místnostech nejprve uhradí nájemníci a
tato finanční částka se jim postupně vrátí formou odpuštění nájemného. Město dále zafinancuje
výměnu oken ve společných prostorech domu. Okna v ordinaci paní zubařky a v chirurgické
ordinaci se prozatím vyměňovat nebudou. K uvedenému modelu financování se přistoupilo hlavně z
důvodu možnosti uvolnění finančních prostředků, které nebude muset v současné době investovat
město, na jiné akce spojené s opravami budov.
Bylo osloveno pět firem k podání cenové nabídky a to:
Dodavatel

Cenová nabídka s DPH

Okna Tanvald, s.r.o.

414.294,- Kč

BREX, s.r.o.

388.660,- Kč

SULKO s.r.o.

468.284,- Kč

LG-Dinex spol. s r.o.

316.044,- Kč

Svět oken s.r.o.

337.357,- Kč

Uvedené nabídky se posuzovaly jak z hlediska ceny, tak z hlediska referencí a kvality materiálů. Na
základě uvedeného byla vybrána fima BREX s.r.o. a LG - Dinex s.r.o. do dalšího kola výběru
dodavatele. Byly upraveny parametry poptávky, aby nabídky byly srovnatelné. Konečné cenové
nabídky byly následující:
Dodavatel

Cenová nabídka s DPH

LG-Dinex spol. s.r.o.

309.109,- Kč

BREX, s.r.o.

315.989,- Kč

Vzhledem k tomu, že obě cenové nabídky po úpravě měly shodné parametry, rada na svém zasedání
rozhodla, vybrat nabídku cenově výhodnější. Jako dodavatel tedy byla vybrána firma LG-Dinex
spol. s r.o.
S výměnou oken by se mělo začít koncem února 2012.
Ing. Martina Vacková

Upozornění vlastníkům lesů
Obdrželi jsme upozornění pro majitele lesů v obcích okresu Jablonec nad Nisou, aby si dávali pozor
na vyúčtování těžby a prodeje dříví soukromými firmami, které v této oblasti poskytují služby.
Objevila se stížnost na značný rozdíl mezi množstvím skutečně vytěženého dřeva a množstvím
dřeva zaplaceným těžařskou firmou.
Městský úřad Velké Hamry
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Vývoj ceny tepla ve Velkých Hamrech
Vzhledem ke stále se měnícím cenám energií pokládáme za vhodné podat stručný přehled o vývoji
ceny tepla ve Velkých Hamrech, které zajišťuje společnost Golem.

Období

Cena s DPH za 1GJ
odebraného tepla

1-10/2009

566,50 Kč

11-12/2009

577,50 Kč

1/20109/2011

546,70 Kč

10-12/2011

561,00 Kč

1/2012

592,80 Kč

od 2/2012

609,90 Kč

Vývoj ceny tepla je samozřejmě závislý na vstupních nákladech energií, na nákladech na údržbu,
opravy a rekonstrukce zařízení potřebného k výrobě a rozvodu tepla. Cenu tepla mimo jiné
ovlivňuje i celkové množství odebraného tepla. Napojování dalších objektů k centrálnímu vytápění
má většinou příznivý dopad na vývoj ceny. Naopak při zateplování objektů může z důvodu poklesu
odběru docházet ke zvyšování ceny vytápění.
Při srovnání ceny 1GJ odebraného tepla ve Velkých Hamrech s Tanvaldem, kde se vytápí plynem v
kombinaci s mazutem, a Desnou, kde se vytápí pouze plynem, lze konstatovat, že cena ve Velkých
Hamrech se nachází mezi cenami uvedených měst. Není tak ani nejnižší ani nejvyšší.
Ing. Martina Vacková

Uhlí, zemní plyn, či jiná alternativa?
Tuto otázku řeší v poslední době řada teplárenských provozů v České republice využívajících jako
zdroj energie hnědé uhlí. Důvodem jsou zpřísňující se podmínky spalování paliv s ohledem na
kvalitu ovzduší (významným mezníkem je rok 2016) a postupné vyčerpávání zásob uhlí v ČR. Pro
malé systémy centrálního zásobování teplem využívající hnědé uhlí znamená požadované snižování
emisí oxidů síry významnou změnu technologie zdroje. Cesta záměny uhlí za zemní plyn pak může
být technologicky nejjednodušší.
Je však možné distribuovat dostatečné množství plynu těmto zdrojům a jaká bude koncová cena
tepla?
Odpovědi na uvedené otázky zpracovala Skupina RWE CZ v uplynulém roce v podrobném
materiálu mapujícím možnosti využití zemního plynu v českém teplárenství.
Výstupy ze studie byly koncem minulého roku široce komentovány v odborném tisku a rovněž v
řadě celostátních deníků a lze konstatovat:
1) Že přepravní plynárenská soustava i distribuční soustava patřící skupině RWE je
kapacitně připravena pro připojení centrálních zdrojů tepla. Potřebné změny v
distribuční soustavě znamenají při rozložení investičních nákladů do 5 let maximálně
5% finančních prostředků vynakládaných ročně na obnovu a rozvoj sítí.
2) Pokud se týká koncových cen tepla pro zákazníky, nepotvrdily se poplašné zprávy o
tom, že by cena tepla překročila 1200 Kč/GJ, nýbrž bylo na modelových případech
jasně prokázáno, že cena tepla by se po modernizaci teplárenských provozů
pohybovala ponejvíce v rozmezí 500 – 700 Kč/GJ.
www.velke-hamry.cz

Přitom průměrná cena tepla z výroby (pro zdroje spalující uhlí) dosáhla v roce 2010 (při výkonu do
10 MW) úrovně 320,54 Kč/GJ včetně DPH (dle materiálu Energetického regulačního úřadu,
Vyhodnocení cen tepelné energie k 1. lednu 2011). Průměrná cena energie pro konečného
spotřebitele z domovní předávací stanice připojené k soustavě s dodávkou tepla z takového zdroje z
podobných zdrojů dosahovala úrovně 491,45 Kč/GJ vč. DPH.
Závažným předpokladem dosažení přijatelných cen tepla z plynofikovaných teplárenských provozů
je zejména použití vysoce účinné kogenerace, tj. společné výroby elektřiny a tepla v kogeneračních
jednotkách (spalovacích turbinách nebo pístových motorech).
Nasazení takové moderní technologie totiž přispívá k dlouhodobé stabilizaci cen tepla, neboť je
zřejmé, že při růstu cen paliv pravděpodobně poroste rovněž cena elektrické energie. Jestliže v
teplárně bylo použito palivo zároveň pro výrobu tepla i elektřiny, logicky přínosy z prodeje
elektřiny za vyšší cenu kompenzují vyšší náklady na pořízení paliva. Koncová cena tepla tudíž není
přímo závislá na kolísání vstupní ceny paliva.
Tento princip (společná výroba elektřiny a tepla = kogenerace) je základní výhodou
centralizovaného zásobování teplem, neboť pro totální decentralizaci vytápění (zdroj tepla v
každém objektu) nejsou v současné době k dispozici cenově dostupné mikrokogenerační systémy,
které by uvedenou výhodu stabilizace cen tepla (současnou výrobou elektřiny) přenesly až na
úroveň domácností.
Na straně druhé je však nutné mít na zřeteli fakt, že rozvody tepla od teplárenského zdroje k
zákazníkům obvykle vykazují značné tepelné ztráty a ty mohou být v některých případech tak
vysoké, že náklady na jejich pokrytí nakonec překročí přínosy ze společné výroby elektřiny a tepla
v teplárně. V takovém případě (pokud není záměrem totální modernizace rozvodů tepla) může být
zajímavá např. plošná plynofikace obce.
Pokud je navíc centralizovaný systém výroby a rozvodu tepla vybaven pouze zdrojem výtopenským
(tj. zdrojem bez výroby elektřiny), je pokračování provozu takového systému velmi problematické:
1) Je zřejmé, že s tenčícími se zásobami uhlí v ČR poroste jeho cena a uhlí bude
napříště směrováno hlavně pro použití ve větších teplárenských zdrojích.
2) Znamená to, že éra levného uhlí (zejména pro malé výtopenské provozy) je minulostí
a tato skutečnost se mnohde začíná ukazovat na cenové úrovni tepla dodávaného z
takovýchto provozů dokonce již pro rok 2012.
Vyčkávací taktika některých vlastníků a provozovatelů zdrojů tepla může tedy v relativně krátké
době vést k těžko řešitelné situaci s přímým dopadem na odběratele tepla.
V takové situaci je výhodnější v dohledné době provést rozhodnutí, zda má smysl výrazně
modernizovat stávající systém centralizovaného zásobování teplem (a to jak zdroj tepla, tak i
rozvody tepla se záměrem omezit jejich tepelné ztráty) za cenu snížení zisku a mírného navýšení
cen tepla, nebo zda by pro obyvatele obce mohlo být vhodnější jít cestou decentralizovaného
vytápění (tj. např. plošnou plynofikací). Je totiž třeba si uvědomit, že pokud se výrazně
nemodernizuje systém centralizovaného vytápění, pak dnes každý koncový zákazník hradí (při
např. 20% tepelné ztrátě) v ceně tepla na úrovni např. 600 Kč/GJ celých 120Kč/GJ za tepelné ztráty
v rozvodech tepla.
Snižování emisí a zvyšování tepelné účinnosti je podporováno i dotačními tituly z fondů Evropské
unie. Například RWE Plynoprojekt pro případnou instalaci moderního kogeneračního zdroje ve
výtopně V. Hamry již zajistil závazný příslib dotace.
Pokud se však v krátké době nepodaří dospět k rozhodnutí o způsobu zajišťování tepla pro
obyvatele obce V. Hamry, nebude možné tyto dotace čerpat a výhodné dotační peníze budou
uplatněny v jiných lokalitách. Toto rozhodnutí je v rukou obce a jejích občanů.
Ing. Jan Ruml
CEO
RWE Plynoprojekt s.r.o.
www.velke-hamry.cz
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Pozvánka na zastupitelstvo
Ve čtvrtek dne 22. března 2012 se uskuteční zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry. Zasedání
zastupitelstva se uskuteční v Domě hasičů ve Velkých Hamrech. Začátek v 17:00 hod. Zasedání
zastupitelstva jsou veřejná, občané jsou srdečně zváni.

PODĚKOVÁNÍ
Na městský úřad ve Velkých Hamrech přišlo několik poděkování, které rádi touto formou
zveřejňujeme.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zaměstnancům technických služeb Velké Hamry za vzornou
zimní údržbu. Obyvatelé č.p. 675.
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům technických služeb za precizně odvedenou práci
při úklidu ulic. Ještě nikdy nebyla tak ukázkově vypluhovaná silnice na Svárově a tak dobře
vyčištěné chodníky. Hoši se opravdu snaží... E. Bambušková
Děkuji zaměstnancům technických služeb Velké Hamry za letošní zimní údržbu a obětavou pomoc.
Potraviny Velké Hamry II Bohunka Jakouběová
Přikládáme i několik fotografií, které nám zaslal pan Petr Hampl s komentářem:
„Za letošní úklid a údržbu sněhu ve Velkých Hamrech si pracovníci technických služeb a firmy,
které se na zimním úklidu podílejí, zaslouží palec nahoru .
Pro nezasvěcené – pochvalu.

Foto : Petr Hampl
www.velke-hamry.cz

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude paní Mgr. Marie Naučová
1.Kde jste se narodila?
Narodila jsem se v Olomouci.
2.Kde jste prožila dětství?
Ve Šternberku na Moravě v areálu tkalcovny, později na Dolní
Smržovce za Klášterem, kde byly ideální podmínky pro dětské letní i
zimní radovánky.
3.Kde jste navštěvovala základní školu a co následovalo po jejím
ukončení?
Do první třídy jsem chodila do třech různých škol. Začala jsem ve
Šternberku, pak zrušili tkalcovnu, rodiče začali hledat práci jinde. Na krátkou dobu jsem byla ve
škole v Líbině, první třídu jsem nakonec dokončila ve škole v Horním Tanvaldě. Tam jsem pak
chodila až do páté třídy. Povinnou školní docházku jsem ukončila ve škole v Tanvaldě. Ve stejném
městě jsem absolvovala střední školu a po maturitě jsem studovala na Pedagogické fakultě v Ústí
n.L. Svou učitelskou dráhu jsem začala ve škole ve Velkých Hamrech.
4.Vysněné zaměstnání z dětství?
Chtěla jsem být střídavě učitelkou nebo lékařkou.
5.Kde bydlíte v současnosti?
Bydlím ve Velkých Hamrech v rodinném domě u hlavní silnice.
6.Co vás v životě nejvíce ovlivnilo?
Život přináší tolik rozmanitých situací, potkáváme se s různými lidmi. Všechno to nás nějakým
způsobem ovlivní a obohatí. Co můj život nejvíc ovlivnilo? Mohlo by to být např. seznámení se s
mým budoucím manželem, setkání s bývalým školním inspektorem, který mně přišel domů
nabídnout místo ve škole ve Velkých Hamrech, narození dětí a ztráta rodičů, kteří byli pro mě
příkladem pracovitosti, slušnosti a obětavosti.
5.Vaše první setkání s Vaším mužem?
S manželem jsme se poprvé potkali na plese v sokolovně v Plavech.
6.Kolik máte dětí a co dělají?
Mám tři syny. Nejstarší a nejmladší jsou hasiči z povolání, prostřední je v současné době ze
zdravotních důvodů v částečném invalidním důchodu.
7.Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Mám ráda zvířata i rostliny, mými současnými miláčky jsou dva jezevčíci, sbírám různé předměty.
Doma se mně tak hromadí nerosty, hrníčky, zvonečky, pohledy, knížky. Ráda čtu, organizuji různé
akce pro děti i dospělé, k zálibám patří také vše kolem dobrovolných hasičů.
8.Co se vám na našem městě líbí a co nelíbí?
Líbí se mně udržovaná zeleň ve městě, nově vybudované dětské hřiště, nové rodinné domy. Nelíbí
se mně zvyšující se průjezd těžkých nákladních aut, psí výkaly na chodnících a vybydlené domy.

www.velke-hamry.cz

9.Co chcete změnit ?
Přála bych si, abychom nebyli jen hledači toho, co se nedaří, ale abychom všichni uměli vidět
především to, co se povedlo, abychom se naučili chválit, abychom si uvědomili, že se všechno
nemůže změnit hned, aby se všichni pejskaři zapojili do uklízení psích výkalů na veřejných místech.
Chtěla bych, pokud budou finanční prostředky, aby se uskutečnila rekonstrukce školního hřiště, aby
se škola dočkala zateplení spojovacích chodeb mezi pavilony.
10.Co říkáte na vstup do EU a na možné přijetí eura?
Nejsem velkým příznivcem EU, ale snažím se vidět i klady. Myslím si, že případné přijetí eura by
nám příliš nepomohlo.

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 15. prosince 2011
•

ZM schválilo V. úpravu rozpočtu roku
2011, která oproti IV. úpravě rozpočtu
vykazuje navýšení příjmů o 45 tis. Kč,
snížení
výdajů o 1 950 tis. Kč.
Financování se snižuje oproti IV. úpravě
o 1 995 tis. Kč

•

ZM schválilo návrh vyrovnaného
rozpočtu na rok 2012. Celkové příjmy
jsou ve výši 35.470 tis. Kč, včetně
financování to je částka 36.700 tis. Kč.
Celkové výdaje jsou také ve výši 35.470
tis. Kč, včetně financování to je částka
36.700 tis. Kč

•

•

•

ZM schválilo rozpočtový výhled na
dvouleté období, tj. na roky 2013 a 2014.
V roce 2013 jsou podle rozpočtového
výhledu celkové příjmy ve výši 33.880
tis. Kč, celkové výdaje jsou ve výši
35.070 tis. Kč a financování je tedy ve
výši 1.190 tis. Kč. V roce 2014 jsou
podle rozpočtového výhledu celkové
příjmy ve výši 34.030 tis. Kč, celkové
výdaje jsou ve výši 34.330 tis. Kč a
financování je tedy ve výši 300 tis. Kč.
ZM zřídilo Fond rekonstrukcí a oprav a
schválilo pravidla jeho používání.
ZM rozhodlo o bezúplatném převodu
p.p.č. 424/1 v k.ú. Bohdalovice od České
republiky prostřednictvím Pozemkového
fondu ČR.

•

ZM rozhodlo o bezúplatném převodu
pozemkových parcel č. 543/2 v k.ú.
Bohdalovice a 406/1 v k.ú. Velké Hamry
od České republiky přes Úřad pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových,
který
je
příslušný
hospodařit s majetkem státu.

•

ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 1 v čp.
537/538 Velké Hamry panu P. P. za cenu
99.000,- Kč.

•

ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 2 v čp.
537/538 Velké Hamry paní M.B. za
smluvní cenu 99.000,- Kč.

•

ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 4 v čp.
537/538 Velké Hamry manželům Č. za
smluvní cenu 99.000,- Kč.

•

ZM rozhodlo o prodeji garáže č.1 v čp.
539/540 Velké Hamry manželům R. za
smluvní cenu 99.000,- Kč.

•

ZM rozhodlo o prodeji garáže č.2 v čp.
539/540 Velké Hamry manželům Č. za
smluvní cenu 99.000,- Kč.

•

ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 4 v čp.
539/540 Velké Hamry manželům D. za
smluvní cenu 99.000,- Kč dle navržených
splátek.
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•
•

ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2011, k ochraně nočního klidu,
regulaci hlučných činností a regulaci
užívání zábavní pyrotechniky.

•

ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/03/2011, o úplném zákazu
provozování loterií a jiných podobných
her na celém území obce.

ZM schválilo závazek města Velké
Hamry, že v případě ukončení smlouvy o
výpůjčce ze dne 20.9.2011, která byla
uzavřena mezi Městem Velké Hamry
(jako „půjčitelem“) a Tělovýchovnou
jednotou
Velké
Hamry
(jako
„vypůjčitelem“),
vyrovná
veškeré
závazky se státním rozpočtem, které
budou vyplývat z dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok
2012, pokud tato dotace bude poskytnuta
žadateli Tělovýchovné jednotě Velké
Hamry

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení z 29., 30., 31., 32., 33., schůze Rady města Velké Hamry ze dne 5. prosince, 19.
prosince, 9. ledna, 23. ledna a 6. února 2012.
•

RM schválila nájemní smlouvu s TJ
Velké Hamry na nebytový prostor v čp.
550 Velké Hamry od 1.1.2012 do
31.12.2012.

•

RM schválila nájemní smlouvu a Dohodu
o úpravě bytu s panem R. H. a paní M. H.
Dle dohody o úpravě bytu bude
prováděna rekonstrukce části bytu č. 3 čp.
433. Po rekonstrukci bude část bytu č. 3
sloučena se stávajícím bytem č. 7 v čp.
433 VH.

•

RM schválila nájemní smlouvu na byt č.
17 v čp. 362 VH s p. Z. Smlouva bude
prodloužena od 1.1.do 31.3.2012.

•

RM schválila Smlouvy o poskytnutí
přístřešku v budově ubytovny čp. 562
VH. Smlouva bude uzavřena s p. Ž., p.
H., p. R. a p. Č. vždy na jeden měsíc.
Pokud nebudou problémy s platbami či
užíváním
přístřeší
bude
smlouva
automaticky prodlužována vždy o jeden
měsíc, maximálně po dobu půl roku.
Úhrada za přístřeší bude ve výši 200,Kč/místnost/měsíc, úhrada za vodné bude
ve výši 120,- Kč /osobu/měsíc a úhrada
za elektrickou energii bude ve výši 80,Kč/osobu/měsíc.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 9 v
DPS čp. 630 VH o vel. 1+1 paní E. H.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 13 v
DPS čp. 512 VH o vel. 0+1 p. P. Š.

•

RM doporučuje zastupitelstvu schválit
převod pozemků od státu přes Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Jedná se o p.p.č. 249/3 v k.ú.
Bohdalovice (část cesty Babinec) –
ostatní plocha o výměře 115 m², p.p.č.
543/3 v k.ú. Bohdalovice (Chachule) –
ostatní plocha o výměře 26 m², p.p.č.
2399 v k.ú. Velké Hamry (cesta nad
silnicí na Zbytky) – ostatní plocha,
výměra 963 m². Jedná se o pozemky,
které jsou v pasportu kominikací vedeny
jako účelové. Možnost převodu projedná
komise v Praze.

•

RM
rozhodla
nevyhovět
žádosti
knihovnice o navýšení finanční hotovosti
na nákup knih. Paní knihovnice
předložila statistický výkaz výpůjček za
roky 2010 a 2011.

•

RM schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-4007994/VB004 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.

•

RM rozhodla vyřešit problém s teplou
vodou v pavilonu bazénu v ZŠ Velké
Hamry. Oprava bude stát cca 45 tis. Kč.
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•

•

•

•

•

RM doporučuje zastupitelstvu schválit
převod pozemků od státu přes Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Jedná se o p.p.č. 2465 v k.ú. Velké Hamry
(pozemek pod hřbitovem na Hamrskách)
– ostatní plocha o výměře 366 m², p.p.č.
198 v k.ú. Velké Hamry (pozemek na
křižovatce směrem k nádraží) – ostatní
plocha o výměře 3352 m², p.p.č. 1046/2,
1046/3, 1046/4 a 1046/5 v k.ú. Velké
Hamry
(pozemky
vedle
hlavní
komunikace směrem na Tanvald) –
ostatní plocha o výměře 324, 233, 20 a
100 m², p.p.č. 1060/4 v k.ú. Velké Hamry
(u čističky odpadních vod u hlavní
komunikace) – ostatní plocha o výměře
49 m². Tyto pozemky jsou požadovány k
převodu s odůvodněním konkrétního
veřejného zájmu. Možnost převodu
projedná komise v Praze.
RM schválila návrh úpravy rozpočtu
Mateřské školy Velké Hamry na rok 2011
podle jednotlivých ukazatelů. Celkové
náklady jsou po úpravě 709.000,- Kč a
celkové výnosy jsou ve výši 159.000,Kč. Příspěvek od zřizovatele na běžný
provoz nebude navýšen a je ve výši
550.000,- Kč.
RM schválila návrh úpravy rozpočtu
Základní školy Velké Hamry na rok 2011
podle jednotlivých ukazatelů. Celkové
náklady jsou po úpravě 2.483.000,- Kč a
celkové výnosy jsou ve výši 28.000,- Kč.
Příspěvek od zřizovatele na běžný provoz
ve výši 2.605.000,- Kč nebude navýšen.
Nevyčerpaná část příspěvku ve výši
150.000,-Kč (elektrická energie, teplo)
bude vrácena zpět zřizovateli.
RM schválila návrh nájemní smlouvy s p.
I. G. Pan G. uhradil veškeré pohledávky
vedené k bytu. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1.1.2012 do
31.3.2012.
Rozhodla vyhovět žádosti p. V. J. o
pronájem nebytového prostoru v čp. 562
Velké Hamry. Nájemní smlouva bude
sepsána na dobu určitou od 1.1.2012 do
31.12.2012.

•

RM schválila návrh úpravy rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Velké
Hamry II na rok 2011 podle jednotlivých
ukazatelů. Celkové náklady jsou po
úpravě 367.000,- Kč a celkové výnosy
jsou ve výši 42.000,- Kč. Příspěvek od
zřizovatele na běžný provoz ve výši
340.000,Kč
nebude
navýšen.
Nevyčerpaná část příspěvku ve výši
15.000,- Kč (pevná paliva, mzdové
náklady OON) bude vrácena zpět
zřizovateli.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti pana B. o
pronájem garáže v čp. 534 VH. Nájemní
smlouva bude sepsána do 31.3.2012 .
Výše měsíčního nájemného je 480,- Kč s
DPH.

•

RM rozhodla podat p. B. výpověď z
nájemní smlouvy na garáž v čp. 537-538.
Výpovědní doba je tři měsíce a počne
běžet 1.1.2012.

•

RM rozhodla podat p. Č. výpověď z
nájemní smlouvy na garáž v čp. 537-538.
Výpovědní doba je tři měsíce a počne
běžet 1.1.2012.

•

RM doporučuje zastupitelstvu prodat p. J.
K., bytem Velké Hamry čp. 538 VH,
garáž č. 5 v čp. 537-538 VH za cenu
99.000,- Kč.

•

RM doporučuje zastupitelstvu prodat p. J.
B., bytem ul. Popelnická Tanvald, garáž
č. 3 v čp. 537-538 VH za cenu 99.000,Kč.

•

RM schválila Smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci na akci „Zateplení
pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké
Hamry 541“.

•

RM schválila Cenovou přílohu pro rok
2012 ke smlouvě o dílo č. S00T100121 se
společností .A.S.A. Liberec s.r.o.

•

RM schválila Smlouvu se společností
Tfnet s.r.o. o poskytnutí služeb číslo
2011285. Jedná se o připojení budovy TS
k internetu.
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•

RM schválila Pojistnou smlouvu č. 772
0628197 se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Autoklubu
Bohemia Sport v AČR o povolení Rally
Bohemia 2012 za podmínky, že žadatel
zajistí v dostatečném předstihu před
závody opravu místních a krajských
komunikací, po kterých bude závod
probíhat.

•

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu
s paní L. na nebytový prostor v čp. 296
Velké Hamry – kadeřnictví od 1.2.2012
do 31.1.2013.

•

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu
na byt č. 15 v čp. 675 s p. L.K. od
1.1.2012 do 31.3.2012.

•

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
p. B. B. na provedení pravidelných revizí
elektrického zařízení a hromosvodové
ochrany na domech čp. 616, ZŠ VH I +
bazén, budova požární zbrojnice a KD
Bohdalovice.

•

RM schválila nájemní smlouvy na
pronájem částí pozemku ppč. 41 k.ú.
Velké Hamry za účelem zřízení zahrádek
za cenu 4,- Kč/m²/rok. Smlouvy budou
uzavřeny od 1.1.2012 do 31.12.2012.

•

RM schválila nájemní smlouvu s panem
R. P., bytem VH 435, na pronájem části
pozemkové parcely č. 40/1 v k.ú. Velké
Hamry – ostatní plocha – o velikosti 25
m² za cenu 7,- Kč/m²/rok. Smlouva bude
uzavřena od 1.1.2012 do 31.12.2012.

•

RM schválila nájemní smlouvy na
pronájem částí pozemkové parcely ppč.
437/1 v k.ú. Bohdalovice – ostatní plocha
– za cenu 7,- Kč/m². Smlouvy budou
uzavřeny od 1.1.2012 do 31.12.2012.

•

RM schválila smlouvu č. OLP/3364/2011
s Libereckým krajem o spolupráci při
zajištění
dopravní
obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2012.

•

RM schválila smlouvu o organizaci a
výkonu veřejné služby s Úřadem práce
České republiky.

•

RM schválila kupní smlouvu č.
4/2011/PB 1 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Jedná se o odkup
betonového sloupu, na kterém je
umístěno VO.

•

RM schválila smlouvu č. OLP/3696/2011
s Libereckým krajem o zřízení věcného
břemene. Jedná se o kanalizaci k
železničnímu přejezdu.

•

RM schválila smlouvu o poskytování
služeb na přípravu a podání žádosti o
dotaci z Nadace ČEZ na vybudování
hřiště.

•

RM schválila smlouvu s Advokátní
kanceláří SPOLAK s.r.o. o poskytování
právních služeb.

•

RM rozhodla poskytnout finanční dary
oddávajícím na MěÚ Velké Hamry. Za
každou svatbu obdrží oddávající finanční
dar ve výši 200,- Kč.

•

RM na základě žádosti Mgr. K. K. o
zimní údržbu parkoviště rozhodla, že
město
na
své
náklady
zajistí
podnikatelům se sídlem ve Velkých
Hamrech odklizení mantinelů mezi
chodníkem a hlavní silnicí u jejich
provozovny. Odklizení sněhu bude
provedeno podle časových možností TS.
Pokud budou požadovat další služby
spojené s odklizením sněhu, jsou tyto za
klasické sazby TS.

•

RM schválila výsledek inventarizace
majetku a závazků Města Velké Hamry k
31.12.2011.

•

RM
stanovila
závazné
ukazatele
hospodaření příspěvkových organizací
zřízených městem v roce 2012. Jsou
stanoveny tři závazné ukazatele tj.
příspěvek na energie, limit mzdových
prostředků a příspěvek na odpisy
dlouhodobého majetku.

•

RM rozhodla za dodavatele oken do
budovy zdravotního střediska čp. 490 VH
vybrat firmu LG-Dinex spol. s r.o.

•

RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu
na byt v čp. 675 VH s paní K. od 1.1. do
31.3.2012.

www.velke-hamry.cz

•

RM rozhodla vyhovět žádosti paní D. a
paní Š., obě bytem čp. 433 VH, o
prominutí nedoplatku z vyúčtování
studené vody za rok 2010. Nedoplatek se
bude evidovat a v případě zjištění
zavinění některého z nájemníků bude po
něm požadován.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti o souhlas
se zřízením vyhrazeného parkování u čp.
676 pro p. M. M.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti společnosti
ELIPROM s.r.o. o souhlas se stavbou
přeložky přípojky NN pro čp. 661 Velké
Hamry. Náklady hradí investor, kterým je
ČEZ Distribuce a.s. Bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene.

•

RM rozhodla, na základě novely
školského zákona, vyhlásit konkursy na
ředitele škol ve Velkých Hamrech.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Základní
školy a Mateřské školy Velké Hamry II o
povolení nákupu majetku nad 20.000,Kč z dotace EU.

•

Na základě hlášení ZŠ a MŠ VH II o
technickém stavu budovy školy rada
rozhodla v roce 2012 řešit problém
klempířských prvků na budově (okapy,
svody), zarostlé vodovodní potrubí a dále
s p. P. řešit rozsah povolení a nájemné za
antény umístěné na střeše budovy školy.

•

•

RM rozhodla vyhovět žádostem o
příspěvky na činnost v roce 2012. Sokol
Velké Hamry I – 35.000,- Kč (z toho
15.000,- Kč lyžařskému oddílu), Svaz
tělesně postižených Velké Hamry –
5.000,- Kč, TOM Liščata – 3.000,- Kč,
Český svaz chovatelů – 2.000,- Kč, ZŠ
Údolí Kamenice – 2.000,- Kč, SOSHIKI
škola bojových umění a sportů – 1.000,Kč, Klub bojového umění karate –
1.000,- Kč a maturitní ročník Gymnázia
Tanvald – 2.000,- Kč.
RM rozhodla o ukončení nájemního
vztahu k bytu č. 45 v čp. 616 VH s p. P.
K. k 31.1.2012. K ukončení dochází na
základě vzájemné dohody. Dluh na
nájemném bude p. K. nadále hradit dle
splátkového kalendáře.

•

Ve věci vyrovnání vyčerpané zálohy na
nájemné na nebytový prostor čp. 550 VH
– nájemkyně sl. K. rada rozhodla
prozatím nedávat výpověď z nájmu,
pokud bude nájemkyně řádně hradit
nájemné. Záloha ve výši dvojnásobku
měsíčního nájmu bude složena do
30.6.2012.

•

Vzhledem k přechodu vlastnických práv
budovy Kartouz na město rada rozhodla
umístit u objektu cedule „zákaz vstupu,
nebezpečí zřícení“ a pásky zamezující
vstupu cizích osob.

•

Na základě připomínky na vytápění v
domě čp. 296 VH rada rozhodla nechat
provést kontrolu odbornou firmou.

•

Na základě nového cenového věstníku
rada schválila Změny nájemních smluv
na pronájem pozemků parc. č. 437/1 a
474 v k.ú. Bohdalovice, 6/2, 424/1, 425,
75, 636, 620, 40/1, 118/2 a 9 v k.ú. Velké
Hamry. Zahrádky včetně prostor pro
sportovní vyžití budou pronajímány za 4,Kč/m²/rok a plochy k ostatnímu užití za
7,Kč/m²/rok.
Seznam
nájemců,
pozemků a jejich výměr je uveden v
příloze č. 1 k tomuto zápisu a je jeho
nedílnou součástí.

•

RM ukládá, aby byl sepsán seznam míst a
osob, které neoprávněně užívají části
pozemkových parcel města na zřízení
zahrádek apod. Bude zajištěna legalizace
užívání pozemkových parcel města.

•

RM schválila Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. EP-12- 4002139/VB/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se
o umístění zemního kabelu NN pro
stavbu čp. 661 VH. Rozsah věcného
břemene je 2m².

•

RM
schválila
cenovou
nabídku
společnosti DEKPROJEKT s.r.o. na
přepracování projektu energetického
auditu a projektové dokumentace k
zateplení
budovy
školní
jídelny.
Přepracování je nutné vzhledem ke
změně parametrů pro poskytnutí dotace
od 1.1.2012 na zateplení budovy.

www.velke-hamry.cz

•

RM schválila Smlouvu o dílo č. 01312 se
společností LG-Dinex spol. s r.o. na
výrobu a montáž oken a příslušenství do
zdravotního střediska.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol
Velké Hamry II o poskytnutí příspěvku na
činnost v roce 2012. Rada rozhodla
poskytnout příspěvek ve výši 20 tis. Kč.

ZŠ VELKÉ HAMRY
Zápis do 1. třídy
Dne 24. 1. 2012 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Se svými rodiči se dostavilo 29
budoucích prvňáčků z Velkých Hamrů i okolních obcí (Plavy, Jílové, Držkov…). Děti hravou
formou s pomocí paní učitelky pracovaly s počítadlem, poznávaly barvy, rozlišovaly zvířátka,
ovoce i zeleninu na obrázcích. Ti odvážnější zazpívali písničku a zarecitovali naučené básně. Téměř
všechny děti nakreslily pěkný obrázek, o kterém si s paní učitelkou hezky popovídaly. Děti
prokázaly, že si s novými úkoly poradí a že jsou šikovné, protože úkoly zvládly na jedničku. Na
památku si budoucí prvňáčci odnesli krásná plyšová zvířátka, která si vybrali za odměnu.
Dodatečný zápis 2 dětí, které se nezúčastnily řádného zápisu, se uskutečnil 1. 2. 2012.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim v naší škole líbilo. Už se na ně i jejich rodiče moc
těšíme.

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková
Ing. Jaromír Henzl
www.velke-hamry.cz

Jsme ZELENÁ ŠKOLA
Naše škola se zapojila do projektu ZELENÁ ŠKOLA a umožňuje tak žákům a
učitelům třídit nejen základní složky odpadu, ale i elektroodpad. Ten obsahuje mnohé
nebezpečné látky jako je např. rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače
hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Drobné vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy
jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší
škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. Cílem
projektu je ochrana životního prostředí a efektivní recyklace nepotřebných
elektrozařízení. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a. s., která zajišťuje
organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České
republice.
Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková
Ing. Jaromír Henzl

www.velke-hamry.cz

ČMS VELKÉ HAMRY
Výroční členská schůze ČMS Velké Hamry 18.2.2012
Již celou řadu let probíhá výroční schůze hamrovských houbařů vždy v průběhu ledna nebo
února tak, aby její termín nekolidoval s kulturními akcemi ostatních spolků ve městě. Plesová
sezona a výroční schůze jiných organizací velí k ostražitosti při volbě termínu, což se snad v
letošním roce povedlo…
Pro konání ročního výročního setkání všech členů i hostů byla po dobrých zkušenostech z let
minulých zvolena opět restaurace v Bohdalovicích.
Kromě běžných organizačních záležitostí, zhodnocení minulé sezony a schválení plánu činnosti na
rok 2012, bych rád připomenul něco z historie:

1.dubna 2012 uplyne přesně 17
let od oficiálního zahájení činnosti
odbočky ČMS Velké Hamry. Přípravné
práce probíhaly sice již v březnu, ale
prvního dubna 1995 to opravdu nebyl
apríl. Pravidelné a léty zaběhnuté akce
hamrovských houbařů se „vryly“ pod
kůži nejenom Hamrováků.
Dále bych rád (vlastně nerad)
připomenul, že
6.července 2012 uplyne již pět
let od úmrtí ing. Miroslava Smotlachy
(22.9.1920 – 6.7.2007) . Na téma
“ing.Miroslav Smotlacha“ proběhne i
houbařské promítání 27.04. 2012.

Vraťme se ale k vlastní činnost odbočky ČMS ve velkých Hamrech….
–
–

–
–
–

Za prioritní téma považujeme osvětovou činnost na poli znalosti hub, prevence proti
otravám houbami – která, jak je patrno ze statistik českých nemocnic je stále aktuální.
Každým rokem v průběhu houbařské sezony pořádané houbařské vycházky s odborným
vedením, jejichž závěru na myslivecké chatě v Bohdalovicích se zúčastňují nejenom členové
spolku patří k nejúčinnějším způsobům houbařské osvěty.
Cyklus houbařských přednášek v Klubu hotelu „U Nádraží“ ve Velkých Hamrech
navštěvuje pravidelně několik členů, ale i přátel, neregistrovaných v ČMS.
Každý rok podnikané tématické zájezdy do zajímavých lokalit využívají taktéž i nečlenové
ČMS.
Výstava hub ve Velkých Hamrech - v loňském roce 14.ročník - patří již ke koloritům
hamrovských houbařů v celostátním měřítku. Jenom v loňském roce shlédlo na 235 druhů
hub za 8 hodin konání výstavy na 400 návštěvníků…
www.velke-hamry.cz

„Hamrovský“ hubník se stal již také pojmem, populární soutěž v pečení typické součásti
štědrovečerního stolu Jizerských hor a Krkonoš je obsazena i soutěžícími „mistry v oboru“
ze širokého okolí…
– Pravidelně vedenou veřejnou vývěsku sledují nejenom členové spolku houbařů, kladné
reference přijímáme i z řad širší veřejnosti.
– Své aktuální informace mají hamrovští houbaři i na internetových stránkách města Velké
Hamry, na www stránkách Deníku Jablonecka a v neposlední řadě i na celostátním
www.myko.cz. Všechny texty jsou doplněny aktuálními fotografiemi nejenom hub, ale i
záběry ze spolkového dění.
–

28.1.2012
ČMS Velké Hamry – Petr Hampl

AKCE MINULÉ
„Česko na talíři“ ve Velkých Hamrech
Real TV Praha redakce televizních pořadů uskutečnila ve Velkých Hamrech natáčení pořadu
Televize Prima s názvem „Česko na talíři“. Oblíbený kulinářský pořad o vaření ve kterém legenda
české gastronomie pan Jaroslav Sapík společně s herečkou a moderátorkou Danielou Šinkorovou
představují tradiční českou kuchyni tak jak ji neznáme. Jednotlivé díly pořadu Česko na talíři se
natáčí v různých regionech České republiky a kromě zajímavých receptů jsou v pořadu
představovány a prezentovány výrobky místního regionu.

www.velke-hamry.cz

7.2.2012 proběhlo natáčení oblíbeného pořadu „Česko na talíři“ na vyklizeném prostoru
zasněženého parku ve Velkých Hamrech. Pod patronátem starosty města zde moderovala Daniela
Šinkorová kuchařské umění Jaroslava Sapíka, který tentokrát připravoval v mrazivém počasí
„vepřové ramínko na zelenině“. Jako host se zúčastnil i oblíbený ilustrátor a tvůrce aneknot Petr
Urban ze Smržovky.
Pravidelnou součástí pořadu je i ocenění donesených specialit i kuriozit z kuchařské
branže…
Díky zapojení občanů a místních spolků z Velkých Hamrů do natáčení pořadu bylo vidět, že
i Hamry se mají čím prezentovat a že v tomto regionu žije řada šikovných a pohostinných lidí.
V kuriozitách se vyjímala Česká kuchařka z r. 1933, kterou v originále přinesla paní Eva
Tomášová, s roládou a dalšími dobrotami dominovala paní Hanka Kozderková , oceněni byli i
mladí včelaři a za houbařskou specialitu – krkonošský hubník - si odnesly ocenění další dámy –
paní Hanka Vařeková a Lída Hamplová….

www.velke-hamry.cz

Natáčení pořadu bylo provázeno mrazivým počasím, které postihuje celou naší republiku a proto
poděkování patří hlavně pí Naučové, Brůnové, Bartošové, Polmanové a Balatkové, které od rána
trpělivě připravovaly pro všechny zúčastněné teplé nápoje pro zahřátí. Horký čaj a kávu, která se
podávala na radnici, bylo nutno ochlazovat slzičkou rumu, rtuť teploměru to nekompromisně
přikazovala…
Pořad bude vysílán na TV Prima od neděle 4.března.
Petr Hampl a Dana Lejsková
Foto: M..Zmrzlá, P. Hampl

A nyní něco k osobnosti kuchařské show
šéfkuchaři Jaroslavu Sapíkovi.
Jaroslav Sapík se narodil v r. 1952 v Brně.
Vyučil se kuchařem v hotelu Ambassador, kde se postupně propracoval do pozice šéfkuchaře. Pak
vystudoval hotelovou školu ve Velkém Meziříčí, absolvoval mnoho zahraničních cest do předních
hotelů a restaurací v Německu, Rakousku, Anglii, Španělsku, Maďarsku, Indii či Singapuru.
Zúčastnil se řady domácích a mezinárodních soutěží, ze kterých si odnesl čestná uznání a medaile.
V roce 1992 si otevřel kousek za Prahou v malé vesničce Klokočná rodinnou restauraci a penzion.
Řadu let spolupracuje s Pražským hradem, kde pomáhá zajišťovat stravování při významných
událostech. Připravoval menu pro prezidenty, krále, monarchy a papeže. V roce 2009 založil,
respektive obnovil Československý svaz kuchařů, který byl před druhou světovou válkou nuceně
ukončen. Pan Sapík je zarytým obhájcem české kuchyně, o které tvrdí, že je nutné vrátit ji do té
pozice, kterou měla ještě na počátku minulého století, kdy s úspěchem soutěžila s Vídní i Budapeští
a držela krok s Paříží.
Zdroj: internet
www.velke-hamry.cz

AKCE PŘIPRAVOVANÉ
Městská knihovna Velké Hamry

Městská knihovna A. Jiráska Velké Hamry
oznamuje:
v měsíci březnu mohou čtenáři
vrátit dlouho vypůjčené knihy
bez jakýchkoli sankcí...
platí i pro zapomnětlivce z předchozích let.
Otevírací doba knihovny:
Úterý

8.30 – 11.30 a 14.00 – 17.00

Čtvrtek

8.30 – 11.30
www.velke-hamry.cz

Výstavka Veselé jaro a soutěž „ O nejkrásnější kraslici “
Prostřednictvím Hamrovských listů vyhlašujeme druhý ročník velikonoční soutěže „O nejkrásnější
kraslici“. Stejně jako v loňském roce se do soutěže o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou kraslici
může zapojit každý bez omezení věku. Technika zdobení kraslic je libovolná. Sběr kraslic bude
probíhat od 1. do 30. března. Své kraslice můžete přinášet v úředních hodinách na Městský úřad ve
Velkých Hamrech na podatelnu pí. Daně Lejskové, nebo v ordinačních hodinách do veterinární
ordinace MVDr. Kláry Pospíšilové ve Velkých Hamrech.
Soutěžní kraslice musí být uložena v krabičce. Krabička musí obsahovat lístek s údaji : adresa,
telefon. kontakt, jméno a věk osoby, která kraslici vyrobila.
Soutěž bude rozdělena do pěti kategorií :
1. kategorie do 6 let
2. kategorie od 6 let do 15 let
3. kategorie od 15 let do 30 let
4. kategorie 30 let a výše
5. kolektiv
Výstava všech kraslic společně s výstavou fotografií Veselé jaro
proběhne od 2. - 6. dubna v zasedací místnosti Městského
úřadu ve Velkých Hamrech. Hlasovat v soutěži může každý
návštěvník výstavky. Výsledky soutěže budou prezentovány
jak na internetových stránkách www.velke-hamry.cz, tak v
dubnových Hamrovských listech.

Humanitární sbírka
Humanitární sbírka použitého ošacení pro neziskovou humanitární organizaci Diakonie Broumov
se uskuteční ve dnech 16.-20. dubna v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech.
Podrobné informace ke sbírce budou včas zveřejněny na webových stránkách města a na
plakátovacích plochách ve Velkých Hamrech.
Sociální odbor - D. Lejsková

Pozvánka do Bohdalovic

www.velke-hamry.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ÚNOR
Božena Bradnová
Zdeňka Pekařová
Květoslava Nováková
Jiřina Doubravská
Hildegard Slezáková
Milada Hartigová
Drahomíra Morávková
Soňa Drozná
Josef Křivonoska
Arnošt Brosche
Jan Boch

BŘEZEN
Helena Šrýtrová
Josefa Machálková
Božena Kratinová
Pavlína Bakošová
Jozefa Sidorová
Josef Průcha
Michal Marhevský
Milan Sčensný
Jiří Novotný

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

NAPSALI NÁM
150 let Sokola
Ještě než proběhne konec světa, stačíme si připomenout, že 16. února 1862, tedy před 150 lety
byla v Praze založena první česká tělocvičná jednota . V tomtéž roce vzniklo dalších osm jednot v
Čechách a jedna na Moravě v Brně.
Název Sokol byl, podle návrhu prof. Tonnera, rakouskými úřady schválen až v roce 1864. Kritici
Sokola rádi připomínají, že jeho zakladatelé Tyrš a Fügner byli Němci. O tom není sporu, ale jisté
také je, že ruch českého národního obrození je zcela pohltil a oba se stali vůdčími osobnostmi.
Při troše nadhledu se nabízí paralela s cimrmanovským postesknutím, kdy úspěch dobytí severního
pólu byl zakalen skutečností, že výpravu vedl Čech Karel Němec. Na druhé straně, světově
uznávaný otec tělocviku Friedrich Ludwig Jahn /1788-1852/ byl potomkem českých exulantů po
Bílé hoře.
Během svého působení procházel Sokol různými peripetiemi, které překonal díky kvalitnímu
základu. Tyrš vetknul Sokolu pevný řád, jeho dílo Základové tělocviku a české tělocvičné
názvosloví platí prakticky dodnes. V roce 1869 byl iniciátorem vzniku Tělocvičného spolku paní a
dívek pražských, jehož první starostkou se stala spisovatelka Sofie Podlipská, sestra Karoliny
Světlé.
Do roku 1912, v době konání VI. všesokolského sletu, existovalo již 1 026 jednot s více než 100
tisíci členy. V roce 1938 bylo v Sokole organizováno 818 tisíc členů ve 3 337 jednotách a vrcholem
pak byl rok 1948 s 1 milionem a 5 tisíci členy ve 3 367 jednotách.
Od roku 1920 byly slety pořádány v šestiletých cyklech, mimo rok 1944, do roku 1948. V letech
1949 až 1989 se konalo sokolské polotemno, v němž valná část sokolů, včetně mne, cvičila na
spartakiádách.
V roce 1994, kdy se konal XII. slet, sdružovala Česká obec sokolská 165 tisíc členů v 920
jednotách. Zhruba stejný stav bude vykazovat i letošní jubilejní XV. všesokolský slet v prvních
červencových dnech na stadionu SK Slavie v Praze – Vršovicích.
www.velke-hamry.cz

Je to očividný propad, který ovšem kopíruje celkový stav tělovýchovy v naší společnosti. Velice
názorně to ukázal opakovaný dokument na ČT 2 ve středu 1. února 2012 ve 21,00 hod. v cyklu Ta
naše povaha česká...
Abychom nekončili povídání o Sokolu příliš pesimisticky, může nás těšit, že letošní začátek zimy
22. prosince 2012 se nás už netýká, bude to den po....
Tak příjemný sokolský rok !
Radomír Šefr

„Opravník obecně zažitých omylů“
to je parafráze titulu jedné knížky Ludvíka Součka z roku 1981, aneb co je psáno, to je dáno,
nemusí být vždy pravda.
V čísle 5/2011 Hamrovských listů ve střípcích z kroniky je zmínka o prvním hamerském
poštmistrovi Josefu Peluňkovi. Ten v době kladení základního kamene k budově sokolovny
29.6.1910 / ne 19.6./ už nebyl starostou Sokola. Starostou byl v jarní Valné hromadě zvolen
František Zítek a slavnostní řeč u položení základního kamene měl JUDr. Jindřich Harapát ze
Železného Brodu.
Tady je možné nesrovnalost přičíst tomu, že první kronikář obce Velkých Hamrů, ředitel školy
Adolf Dolenský prováděl zápisy až po roce 1922. Mistrem v přesnosti zápisů byl pozdější ředitel
školy a také kronikář Petr Nesvadba, který vycházel ze svých deníkových záznamů. Tak jsme s
panem Letošníkem přesně zjistili, kdy byl položen základní kámen k chatě na Muchově.

Zda to byl záměr, nebo náhoda, sezvat výbor jednoty a
její stavební odbor na 19. března 1909 dvěma Josefy,
starostou Peluňkem a jednatelem Beranem, zůstane již
navždy jejich tajemstvím.

Druhým hamerským poštmistrem nebyl Josef Beizl, ale Josef Beyvl. Záměna vznikla zřejmě špatně
čitelným rukopisem. Poštmistr Beyvl byl otcem našeho vynikajícího herce Josefa Beyvla, s kterým
jsem se v roce 1978 osobně setkal v Teplicích. Bohužel, bylo to jen 5 měsíců před tím, než odešel
do hereckého nebe. Byl potěšen, že jsem ho oslovil a tázal se na jeho pobyt v Hamrech. Živě líčil
tragickou událost protržení přehrady na Bílé Desné 18. září 1916. S otcem poštmistrem si prý příliš
nerozuměl, hlavně proto, že mu utekl z domova ke kočovným komediantům.
V roce 1911, necelý rok od položení základního kamene ke stavbě sokolovny, uvedl Josef Vojtěch
v památním listu k 25. výročí trvání jednoty datum tohoto aktu na den 19. června 1910. Asi překlep,
ale totéž se povedlo ing. Vosátkovi v almanachu k 50. výročí založení jednoty v roce 1936, přestože
sám tuto budovu stavěl.
Jisté je, že základní kámen byl položen 29. června 1910, jak praví nápis do něho vytesán.
Potvrzuje to také omluvný dopis z vedení Sokolské župy Krkonošské.
Nahlédnuv /přechodníci mám rád/ do brožury vydané ke 100. výročí založení jednoty, zjistil jsem,
že stejnou chybu zopakovala i Libuše Drvotová.
www.velke-hamry.cz

Na závěr si taky trochu posypu hlavu popelem, ač za to nemůžu. Moc mě mrzí, že se nám
nepovedla pamětní deska, která byla 1. října 2011 odhalena na sokolovně. Nepodařila se její
prostorová a grafická úprava podle zadání včetně špatně uvedeného příjmení ing. Vosátky, kde má
být VOSÁTKA. Upřímně řečeno vůbec se mně nechtělo ji odhalovat, ale v tuto chvíli si akorát
můžeme zapět s Karlem Gottem „je jaká je...“ a čekat jestli se objeví nějaký mecenáš, který to
napraví.
Radomír Šefr

Čas je běžec s dlouhým krokem
Podle Aristotela vzniká čas počítáním pravidelných pohybů (např. dne a noci), podle I. Kanta je čas
vedle prostoru základní forma každé smyslové zkušenosti. Augustinus upozornil na to, že v lidské
zkušenosti je čas prožíván jako minulost, přítomnost a budoucnost, jejichž propojení je dílem duše.
Odtud rozlišujeme vnější (objektivní, měřitelnou) a vnitřní (subjektivní, proměnlivou) stránku času,
který pro nás jednou utíká, jindy se vleče. Od dob Alberta Einsteina říkáme, že čas je relativní a
složitý vzorec pro dilataci času si my, kteří tomu nerozumíme, vykládáme tak, že minuta, kdy
sedíme na rozpálených kamnech, je delší, než minuta, po kterou sedíme na klíně někoho nám
milého.
Naši předkové s časem nakládali moudře. Věděli, že „Ztracený čas nikdy se nevrátí“ a že „Všecky
věci čas mění“. Měli zkušenost, že spěch se nevyplácí – „Dočkej času co hus klasu“, neboť „Každá
věc má svůj čas“ a „Kvap není dobrý rádce“. „Ukvapilého i stůl trkne“, říkalo se a mnozí se
přesvědčili, že „Spěšná práce nad výdělkem pláče“, stejně jako že „Dílo kvapné není platné“.
Prostě „Co se prudce staví, rádo se boří“. Kdo uměl být trpělivý, byl na tom lépe – „Zralé zrno
samo se z klasu sype“, „Když jablka uzrají, sama prší“. Zkušenost radila : „Znenáhla dělaje víc
uděláš“, „Pomalu dále ujdeš“. To ovšem neznamenalo, že by se měla „prošvihnout“ příležitost:
„Kdo má k čemu příhodný čas, nechť na jiný nečeká zas“. „Za času sluší jahody sbírati, višně
trhati a svým časem i hrušky česati“. Dodnes říkáme, že „Horké železo nejlépe se kuje“. Kdo
zaváhal, měl ale smůlu: „Vodu, která uplynula, mlynáři nepouštějí na mlýn“, takže „Dokud zuby
máš, najez se chleba“. Ti méně chytří byli v klidu, vždyť „Co rozum nedává, čas přináší“ a všem
nakonec „Čas nejlépe poradí“. Lidé si také dobře uvědomovali, že „Čas vše najevo vynáší“ a
podle toho se také chovali. Také přísloví „Nechval dne na vzchodu slunce“ či „Měsíc při nastávání
nechval“ svědčí o jejich moudrosti, neboť už tenkrát věděli, že „Co hodina, to novina!“
Ve svém každodenním životě používáme středoevropský čas (SEČ), stejně tak jako většina
evropských států. V jarním a letním období je u nás zaváděn středoevropský letní čas (SELČ), který
je o hodinu napřed proti středoevropskému. Stalo se tak nejdříve v letech 1916-1918, 1940-1949 a
potom každoročně od roku 1979. Letní čas začíná zpravidla poslední březnovou nedělí, kdy se o
druhé hodině SEČ posunou hodiny dopředu na třetí hodinu SELČ a končí poslední říjnovou
nedělí, kdy se o třetí hodině SELČ posunou hodiny zpět na druhou hodinu SEČ. (V letech 19791996 platil SELČ jen do poslední neděle v září). Jako důvod zavádění letního času uvádějí oficiální
místa energetické úspory. Dnes se už o kladném ekonomickém dopadu tohoto opatření pochybuje,
nicméně stále platí, že „časy se mění“. Takže se možná dočkáme toho, že bude platit jenom ten
„boží“ čas.
Tak si nezapomeňme 25. března ve dvě hodiny po půlnoci přetočit ručičky hodinek o hodinu
dopředu!
LiN
www.velke-hamry.cz

STŘÍPKY Z KRONIKY
Kulturní činnost 1925
Vzdělávací a kulturní činnosti vůbec věnována značná péče v obci, třeba že nebylo by ke škodě,
kdyby aspoň na tomto poli sešli se lidé dobré vůle ke společné práci. Obecní knihovna čítá roku
1925 673 svazky zábavné, 183 poučné a 20 časopisů = 876 svazků celkem. Čtenářů 241, výpůjček
4932. Těloc. jed. Sokol I propůjčila svojí knihovnu – 300 zábav. svazků – obecní knihovně k
půjčování čtenářům.

Úprava nádraží a zařízení v dopravě
Nově pojmenovaná železniční stanice Velké Hamry působí opravdu milým dojmem na cizince,
neboť za nynějšího přednosty pana Jan Hofa provedena znatelná úprava oplocením peronu,
výzdobou květinovou. V roce 1925 zařazený do oběhu na zdejší trati 4 nové stroje: 15.dubna
stroj čís.423039 u vlaku číslo 5603 vedený strojvůdcem Zahradníčkem z Tanvaldu pod dozorem
p. ing. Chládka z Liberce. Dne 29. a 30.dubna zasazeny podle silnice od nádraží k obci 20 lip a
14.května divoká vinná réva podle železničního zábradlí. Dne 5.června 1925 zavedeny další dva
pravidelné nákladní vlaky, takže jezdí teď 10 osobních vlaků a 4 nákladní.

Cihelny ve Velkých Hamrech
Ložiska cihlářské hlíny v Dol. Hamře zůstala dlouho nezužitkována, až stavba silnice roku 1862
a železnice roku 1874 -75 přinesla teprve čilejší ruch. Počato s výstavbou průmyslových
podniků v místě a okolí, což mělo v zápětí i četnější přírůstek obytných domů.
Za nejstarší cihelnu ruční ještě před stavbou okresní silnice nutno označiti cihelnu Balatkovu,
která stávala v místech, co je nyní p. Kriegler, obchodník. Pálili cihly ve vyzděné peci a
dodávalo se na Svárovskou továrnu. Asi tři léta později používali ji Hartmanové. Po vyčerpání
hlíny dováželi tuto z pozemku p. Ant. Hýska, truhláře.
Druhou cihelnu ruční měl Jáchym Nygrýn , mlynář z Mezivodí. Stávala v místech, co je nyní p.
Jos. Hlůže., hostinský, roku 1867. Pracovalo se pouze dvě léta.
Třetí ruční cihelnu s „Freiovka“ měl Jos. Hartman, obchodník, a Jindřich Nygrýn v r. 1880 –
1887. V místech , co je dnes pan Tulka a pan Josef Pácal. Pec byla v místech, co je majetek pí.
Barb. Ceé. Když Nygrýn zemřel, Hartman ze spolku vystoupil a převzal do provozu cihelnu
Balatkovu. Cihelnu vedla dále vdova Ant. Nygrýnová.

Zdroj: kronika Velkých Hamrů

www.velke-hamry.cz

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Merenda
Bude ještě někdy v Hamrech Merenda? To byla zábava, kterou o Masopustním úterku
končil masopust. Průvod masek – maškar, prošel s hudbou hlavní ulicí a skončil taneční zábavou,
většinou v hotelu „U nádraží.“ Psala jsem o tom podrobněji v Hamrovských listech v roce 2001.
Letos bude masopustní úterý 21. února 2012. Jak jde čas, zůstal v Hamrech z masopustních tradic
jen hasičský bál. Letos byl 11. února. Koblihy, to známé masopustní pečivo, které nosili z plesu
svým dětem rodiče, tak zevšednělo, že si je můžete koupit kdykoliv po celý rok, ale žádná sláva.
Koblihy, které pekl kdysi hamrovský cukrář pan Procházka, by si dnes zasloužily zápis do EU.
Letošní zima také stále neví, jak se má zachovat. Zatím jen mlha až na zem, mokrý sníh a brzy tma.
Pro připomínku starých časů jsem sáhla do svých sbírek starých fotografií a našla jednu z 18.
února 1912, abyste viděli účastníky zdejší maškarní merendy právě před 100 lety. Jak je vidět, asi i
tenkrát byla špatná zima, když na fotografii sedí masky na plachtě na suché trávě. A to bylo 18.
února 1912. Fotografii udělal známý fotograf pan Jindřich Synovec z Haratic. Ten fotografoval na
objednávku větší skupiny lidí a zdokumentoval tak tehdejší život, zábavu, oblečení. Jeho fotografie
vyhledávají nyní sběratelé.

Merenda 18. 2. 1912
Teď k samé fotografii. Pravděpodobně nebude už nikdo, kdo by mohl podle štítu chalupy,
vlevo vzadu, určit místo, kde byla fotografie udělána. Z postav na snímku já sama mohu určit jen
jednu, a to vpravo sedící v masce medvědáře. Významnou zmínkou je to, že pohledný mladík s
medvědem byl bratrancem pozdějšího prvního českého kardinála církve římskokatolické. Mám
ověřeno. To je ale zase jiný úsek historie, ale ne hamrovské.
Přežijte ve zdraví zimu, všechny soukromé i veřejné mumraje a těšte se na jaro.
Autor : Libuše Drvotová
www.velke-hamry.cz
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